
ZEBRA Krepli
Maskeleme
Bandý
Profesyonel boya iþçilikleri
için yüksek kaliteli krepli
bant..

Isýya dayanýklý olma +110°C.
Avantajýnýz:
Bant, bir fýrýn kurutmasý gerekli olan
boya iþçilikleri için de çok uygun-
dur. 

Lateks su geçirmez kaðýt taþýyýcýsý.
Avantajýnýz:
l Yapýþkan bant, piyasada satýlan

çözücü madde içerikli ve sulu renk-
te ve boya sistemleri ile boya iþçi-
likleri için uygundur.

l Sulu zýmparalama için de çok
uygun.

Çok iyi yapýþtýrma gücü ve uyarla-
ma özelliði.
Avantajýnýz:
l Tüm düz, inþaat ve motorlu araç

sektöründe mevcut zeminlerde
çok iyi bir yapýþma saðlanmakta-
dýr, örn. boyalý Metal, cam, krom
parçalar, lastik. Boyamadan
hemen sonra bant hiç bir iz
býrakmadan tekrar çýkartýlabilir.

l Bant, sulu zýmparalama veya fýrýn
kurutmasýndan sonra da bulun-
duðu yüzeyde yapýþkanlýk özel-
liðini kaybetmez.

Üzerine yazýlabilir.
Avantajýnýz :
Bant, karton ambalaj, kutu vs. iþa-
retlenmesi için kullanýlabilir.
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Uygulama bilgisi
l Yerinde iz býrakmadan çýkartýl-

masýný saðlamak için bant, boyanýn
veya verniðin kurumasýndan hemen
sonra yerinden koparýlmasý gerekir. 

l Yapýþtýrma bandý UV ýþýnlarýna karþý
dayanýklý deðildir ve bu sebeple dýþ
mekandaki uygulamalar uygun
deðildir.

Ýlave ürünler
l Isýya dayanýklý maskeleme bandý

Art.-Nr. 0992 66

Kullaným alanlarý
l Gövde bölgesinde boya iþçilikleri ve fýrýn kurutmasýnýn gerekli olduðu boya-

malarda.
l Boyama alanýndaki kaplama iþçiliklerinde.
l Maskeleme kaðýtlarýnýn sabitlenmesi.
l Karton ambalajlarýn ve kutularýn iþaretlenmesi.

Teknik bilgiler
Yapýþkan madde kimyasal bazý Lastik reçine yapýþkan
Taþýyýcý Lateks-su geçirmez, kreplenmiþ kaðýt (kahverengi)
Yapýþtýrma kuvveti 10,5 N / 25 mm
Kopma genleþmesi %10,5
Çalýþma sýcaklýðý +15°C ile +40°C arasý
Sýcaklýða dayanýklýlýk –20°C ile +110°C arasý
Depolama süresi 12 Ay
(yakl. +20°C ve % 50  hava nemliliði)
UV ýþýnýna dayanýklý Yoktur
Neme karþý dayanýklý Vardýr

Geniþlik mm Uzunluk m Kalýnlýk mm Art.-Nr. Amb./Ad.
15 0992 615 20
19 0992 619 16
25

50 0,18
0992 625 12

30 0992 630 10
38 0992 638 8
50 0992 650 6

Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmak-
ta olup, tavsiye niteliði taþýmaktadýr. Kullaným, depo-
lama ve iþleme çeþitliliðinden ötürü eþdeðer çalýþma
sonuçlarý, garanti kapsamý dýþýnda kalmaktadýr. Ayný
durum teknik ve satýþ ekibimiz için de geçerlidir. Her

zaman ön deneme yapmanýzý tavsiye ederiz. Ürünle-
rimizin ayný kalan kalitesi daima teminatýmýz altýnda-
dýr. Teknik deðiþiklik ve geliþtirme hakký tarafýmýzca
saklýdýr.
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